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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča med najresnejše zločine uvršča 
zločine, ki so zagrešeni kot del razširjenih in sistematičnih napadov na civilno 
prebivalstvo, zlasti ženske in otroke,

B. ker je v oboroženih konfliktih ogromno število žensk in otrok posiljenih in preganjanih,

C. ker ima Mednarodno kazensko sodišče težave pri kazenskem pregonu oseb, ki so odgovorne 
za množične zločine nad ženskami in otroki,

1. odločno obsoja spolno nasilje, ki ga vojni zločinci zagrešijo v konfliktih, kot na primer 
množična posilstva, spolno suženjstvo, prisilna prostitucija, vsiljena nosečnost, prisilna 
sterilizacija in druge oblike spolnega nasilja;

2. ostro nasprotuje novačenju in naboru otrok, mlajših od 15 let, za oborožene enote oziroma 
vsakršni njihovi navzočnosti v vojskovanju;

3. poziva Svet in Komisijo k nadaljnjim prizadevanjem za pristop novih držav k Rimskemu 
statutu Mednarodnega kazenskega sodišča in za njegovo vsesplošno ratifikacijo;

4. poziva predsedstvo Evropske unije in visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj tesno sodelujeta z Mednarodnim kazenskim sodiščem in na 
mednarodnih forumih opozorita na to, da morajo države podpisnice Rimskega statuta 
Mednarodnega kazenskega sodišča izpolnjevati svoje obveznosti;

5. pričakuje, da bo Organizacija združenih narodov v svojih resolucijah in dejavnostih 
obravnavala vprašanje nasilja nad ženskami in otroki v mednarodnih konfliktih;

6. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje k tesnemu sodelovanju s posebnim 
predstavnikom OZN za vprašanje spolnega nasilja v konfliktih.


